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Strijden tegen de rups
De bestrijding van de eikenprocessierups is al vroeg in het seizoen van start gegaan in de gemeente Venray. Op woensdagavond 8 april begon hoveniersbedrijf Herman Vaessen uit
Maasbree aan de Ossendijk in Merselo met het besproeien van eikenbomen door middel van aaltjes. Hiervoor werd een tractor met een groot reservoir en een sproeispuit ingezet.
“We zijn er acht dagen mee bezig in de gemeente Venray. We beginnen vroeg in de avond en gaan door tot ’s nachts 04.00 uur.” Lees verder op pagina 03

Gepensioneerden kunnen huur niet meer betalen

Verzet bewoners Jerusalem tegen forse
huurverhoging
Bewonerscommissie Jerusalem uit Venray heeft protest aangetekend tegen de maximale huurverhoging
die per 1 juli 2020 ingaat. Het wooncomplex aan de Raadhuisstraat is sinds 2017 eigendom van de
Canadese belegger Capreit. Voorzitter Piet van der Burgt van de bewonerscommissie meldt dat de huren
tot zes procent kunnen stijgen.
De bewonerscommissie van
Jerusalem 9-40 maakt zich al langer zorgen over de forse huurstijgingen die de commerciële verhuurder
doorvoert. In de brief van 19 maart
kondigt Capreit de maximaal mogelijke huurverhoging aan. Piet van
der Burgt vertelt dat in Jerusalem
veel gepensioneerden wonen die

al jarenlang geen inkomensstijging
meer hebben. “De helft van de huurders betaalt al meer dan 1.000 euro
per maand. En de andere helft zit er
dicht tegenaan. Dan tikt een huurverhoging van zes procent flink door.
Er wonen hier ook mensen die voor
de oorlog zijn geboren en maar een
klein pensioentje hebben.”

Wooncomplex Jerusalem werd in
2002 gebouwd naast het gemeentehuis op de plek van de gesloopte
St. Ursulaschool. De eerste eigenaar
ING verkocht het wooncomplex aan
de Engels/Amerikaanse belegger
CBRE die het vastgoed in 2017 overdeed aan Capreit. “Deze buitenlandse
beleggers komen alleen voor het

geld”, zegt Piet van der Burgt. “De
meeste bewoners zijn de helft van
hun inkomen kwijt aan huur.”
Bewonerscommissie Jerusalem
krijgt steun van het landelijke GPHP
(Gezamenlijke Particuliere Huurders
Platforms) die een open brief schreef
aan alle commerciële verhuurders.
Met het verzoek in 2020 geen enkele
huurverhoging door te voeren. GPHP
wijst erop dat verhuurders in de vrije
sector al jaren op rij prijsstijgingen
tot ver boven het inflatiecijfer opleggen. ‘Het komt door de marktwer-

king op de woningmarkt. De huren
zijn bijna niet meer op te brengen,
vooral niet door zzp’ers en gepensioneerden’, schrijft GPHP in de brief.
Piet van der Burgt stipt nog een
ander probleem aan. Steeds vaker
komen bewoners uit de Randstad
naar het zuiden vanwege de veel
lagere woonlasten. “Voor een vergelijkbaar appartement als hier op
Jerusalem betalen ze in Amsterdam
2.000 euro.
Lees verder op pagina 04
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Groen
hart
onder
de riem
Herder Tineke Camps uit
Venray wil iedereen die
vecht tegen corona een
hart onder de riem steken. Daarom liet ze op het
Landschapspark, een
natuurterrein achter het
Annaterrein in Venray,
haar 311 schapen waarvan 90 lammetjes grazen,
waardoor er een groen
hart ontstond. Voordat ze
haar kudde liet grazen op
het gras, tekende ze het
grote hart uit.

Eerste schetsen te raadplegen

Gemeente Venray lanceert website Omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingsvisie wordt digitaal toegankelijk. Dat heeft de gemeenteraad van Venray besloten. Op de website omgevingsvisie.venray.nl zijn de eerste schetsen van de
Omgevingsvisie al te raadplegen. Deze schets vormt de basis voor gesprekken met inwoners en themacafés die de loop van het jaar zullen plaatsvinden. Wanneer dat precies zal zijn,
is afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus
De Omgevingsvisie omvat alle
beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Van natuur tot ruimtelijke
ordening en van wonen tot verkeer
en vervoer. Nu staan deze plannen nog in aparte beleidsdocumenten. Met de Omgevingsvisie komt
al die informatie op één plek. “Met

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

de Omgevingswet willen we álle
informatie die wij hebben over onze
omgeving toegankelijk maken voor
al onze inwoners”, aldus verantwoordelijk wethouder Martijn van
der Putten.
De website geeft een eerste
beeld van de Omgevingsvisie.

De gemeente heeft in beeld
gebracht wat er speelt en welke
kernopgaven er liggen. Daarin liggen nadrukkelijke koppelingen met
bestaande beleidsdocumenten en
de Toekomstvisie ‘Venray loopt
voorop.’ Van der Putten: “Het is nu
zaak om samen met onze inwo-

ners deze eerste aanzet te vertalen
naar concrete ambities voor Venray.
Wat voor gemeente willen wij zijn?
Waar willen we over tien jaar staan?
Daarover gaan we zo snel mogelijk
in gesprek met inwoners.”
De gesprekken vinden plaats als
de coronamaatregelen niet meer

van kracht zijn. Tussentijds worden
er nog andere manieren bedacht
om inwoners de ruimte te geven
om input te leveren. De definitieve
Omgevingsvisie moet begin 2021
klaar zijn.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van vliegveld De Peel

Jan Houba vindt dat raad in actie moet komen
Jan Houba spoort de gemeenteraad aan om in actie te komen voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse van vliegveld De Peel. Houba is
namens de Venrayse burgers lid van overlegcommissie COVM. Hij deed zijn oproep in het digitale Sprekersplein van dinsdag 14 april, omdat hij bij
de politiek een afwachtende houding constateert.
Werkgroep ‘Stop vliegbasis De Peel’ en
Jan Houba pleiten voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse om de
effecten voor welzijn en welvaart van
de heropening van het militaire vliegveld in kaart te brengen. Die aspecten
komen volgens hen te weinig aan bod
in de milieueffectrapportage die het
ministerie van Defensie opstelt. Pro
Venray en D66 hebben al hun steun
uitgesproken in tegenstelling tot het
College van B&W dat een kosten-batenanalyse niet zinvol vindt. Het college
meent dat het landsbelang en de nati-

onale veiligheid zwaarder wegen en de
doorslag zullen geven. Houba is oudwethouder en voormalig VVD-raadslid in
Venray. Hij noemt in het Sprekersplein
de reactie van het college ‘terughoudend, formeel en niet proactief’. Hij
zegt meer waarde te hechten aan de
gemeenteraad, “als hoogste bestuursorgaan van de gemeente en gekozen
representant van de Venrayse burgerij en bedrijven”. Houba spreekt zijn
waardering uit voor het initiatief van
Joep Gielens (Pro Venray) die de andere
partijen benaderde om in de volgende

raadsvergadering van dinsdag 12 mei
een motie in te dienen.
“Trek u nou eens een keer niets aan van
de opvatting en de houding van het
college. Bepaal zelf de regie en beslis
op eigen gezag”, zegt Houba die het
voorstel doet een initiatiefraadsvoorstel in te dienen voor het houden van
een kosten-batenanalyse. De kosten van
15.000 tot 25.000 euro kunnen worden
betaald uit de post onvoorzien. “U kunt
het allemaal zelf regelen, zo nodig met
behulp van de griffier. Blijf zelf aan de
bal”, luidt zijn oproep. Houba consta-

teert gelatenheid en een afwachtende
houding. “Ik vind het redelijk rustig,
allemaal te tam en het schiet helemaal
niet op.” Hij betreurt het dat zowel het
dorpsradenoverleg als het wijkradenoverleg niet reageerden op zijn verzoek
om het voorstel te steun. Dat vindt hij
onbegrijpelijk gezien de overlast en niet
te onderschatten nadelige gevolgen van
een gereactiveerde vliegbasis De Peel.
“Daarom zullen wij met z’n allen tijdig
en adequaat moeten reageren. Het laten
opstellen van een maatschappelijke
kosten-batenanalyse past daarin.”

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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Bestrijding eikenprocessierups
Door het warme en droge voorjaarsweer kwamen de rupsen al vroeg uit
de eitjes. “Op maandag 6 april zagen
we de eerste rupsen. Twee dagen later
zijn we begonnen. Dit is het meest
ideale moment”, zegt projectleider
boomverzorging Harrie Vaessen van
het hoveniersbedrijf. “Je moet er vroeg
bij zijn. Hoe kleiner de rupsen, hoe
gevoeliger ze zijn voor de aaltjes.”
De bestrijding met aaltjes op zo’n
2.500 bomen is de eerste fase van de
aanpak. Zodra de eiken in het blad zitten, gaat de volgende fase van start.
Dat is het inzetten van het biologisch middel Xen Tari op circa 10.000
bomen. “We bestrijden lang niet alle
bomen. Gemeente Venray bepaalt
de urgentie waar de meeste overlast
wordt verwacht.” Dat is in alle dorpskernen en in het buitengebied langs
de meest gebruikte fietsroutes.”
Aaltjes zijn hele kleine wormpjes die
een natuurlijke vijand zijn van de
eikenprocessierups. Het besproeien
met aaltjes gebeurt in de avonduren
omdat de wormpjes niet goed tegen
daglicht kunnen. In de warme zon
drogen ze snel uit waardoor ze hun

werk niet meer kunnen doen. De aaltjes nemen bacteriën mee, dringen de
rupsen binnen en eten ze op. Aaltjes
worden in een mengsel met water tot
hoog in de bomen gespoten omdat
de rupsen vooral op de jonge twijgen
zitten.

Blad
Het bestrijdingsmiddel gaat het hoveniersbedrijf gedurende drie tot vier
weken inzetten als de bomen in het
blad staan. De rupsen overleven het
niet als ze het blad met de bacterie
opeten. “We kunnen hiermee beginnen zodra de bomen 30 tot 50 procent
blad hebben. Eiken zijn zaailingen en
de bladontwikkeling is heel divers. Het
is even afwachten maar we denken
dat we volgende week, in week 17,
van start kunnen gaan. We bestrijden
de bomen twee keer”, vertelt Harrie
Vaessen. Bomen die behandeld zijn
met bestrijdingsmiddel zullen vanaf
begin juni, als de overlast echt begint,
geen nesten meer krijgen van de
eikenprocessierups.
In de onbehandelde bomen kunnen
zich vanaf juni nesten vormen van rup-

sen met brandharen die hevige jeuk
veroorzaken. In de laatste twee jaar
was de overlast groot. “Op verzoek
van de gemeente Venray verwijderen
we de nesten door ze weg te zuigen.
Ook hier geldt dat de gemeente de
noodzaak bepaalt en de keuze maakt.”
Eikenbomen in bossen en natuurgebieden vallen buiten de bestrijding.
Ook kool- en pimpelmezen worden
ingezet. De mezen zijn natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups.
De vogeltjes eten de jonge rupsen op
nog voor ze brandharen krijgen. Op
veel plaatsen in gemeente Venray zijn
daarom nestkastjes opgehangen in
eikenbomen.

Mondkapjes
Volgens Vaessen heeft het bedrijf
voldoende beschermingsmateriaal
op voorraad. “We gebruiken ook iets
andere pakken dan in de zorg. Omdat
we werken met zuurstofmaskers hebben we geen mondkapjes nodig. De
bescherming van de medewerkers is
geen probleem.”
Tekst: Henk Willemssen

Bedrijventerrein Agrobaan

Rovadi breidt uit met bedrijfshal
in Ysselsteyn

03

Stijging van thuiszitters
in basisonderwijs
Het aantal verzuimmeldingen op de Venrayse scholen is in het
schooljaar 2018-2019 gedaald. Van 218 meldingen in 2017-2018 naar
174 het schooljaar daarna. Het aantal thuiszitters blijft constant
maar er is wel een opvallende toename bij het basisonderwijs.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Leerplichtwet.
Een thuiszitter is een leerling die
ingeschreven staat op een school,
maar langer dan vier weken geen
onderwijs volgt. In het schooljaar 2018-2019 zaten 27 leerlingen
thuis. Een jaar eerder waren dat
nog 26 leerlingen. Er is wel een
opvallende stijging bij het basisonderwijs, van vier naar elf kinderen. Leerplichtambtenaren van de
gemeente spreken van complexe
problematiek, wachtlijsten bij de
jeugdzorg en een acceptatieproces.
Want het komt vaker voor dat ouders
hun kind in het reguliere onderwijs
willen houden terwijl dat niet altijd
kan. De overgang naar een passende plek in het speciaal onderwijs
stagneert waardoor kinderen langer
thuiszitten. Van de 27 thuiszitters
zijn er 17 weer begeleid naar een
school. Voor vier leerlingen is maatwerk gevonden in een combinatie
van onderwijs met zorg. Ze kunnen
dan in deeltijd naar school naast het
zorgtraject. Bij twee leerlingen was
dit niet mogelijk. Vanwege de inzet
van jeugdzorg bleek het volgen van
onderwijs niet haalbaar. Drie leerlingen zijn verhuisd naar een andere
gemeente en voor één thuiszitter
was op het einde van het schooljaar

nog geen oplossing gevonden.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) meldt in het jaarverslag dat de
focus verschuift naar de aanpak van
zorgwekkend ziekteverzuim. Hierbij
werken scholen, jeugdzorginstellingen en gemeente samen. “Om snel
problematiek te herkennen en een
passende oplossing te bieden.” Ook
is er volgens Van der Putten meer
aandacht voor preventie om onnodig schoolverzuim te voorkomen.
In het schooljaar 2018-2019 waren
er in gemeente Venray negentien
leerplichtige kinderen die niet stonden ingeschreven op een school of
instelling. Leerplichtambtenaren
constateerden dat sommige ouders
nog zoekende waren om de juiste
school te vinden, omdat ze pas in
Venray waren komen wonen. De
ouders zijn ondersteund in het vinden van een passende onderwijsplek. Ouders kunnen een beroep
doen op vrijstelling van leerplicht.
Dat gebeurde 21 keer in het afgelopen schooljaar. Elf keer werd een
vrijstelling verleend op psychische of
lichamelijke gronden en zeven keer
vanwege het volgen van onderwijs
in het buitenland.

Landbouwmechanisatiebedrijf Rovadi gaat uitbreiden op bedrijventerrein Agrobaan in Ysselsteyn. Aan de
Deurneseweg verschijnt een grote bedrijfshal met kantoorruimte op het laatste vrije perceel van het bedrijventerrein.
Het College van B&W wil medewerking verlenen aan het bouwplan dat
niet passend is volgens de regels van
bedrijventerrein Agrobaan. De nieuwe
hal wordt groter en hoger dan is toegestaan en ook het bestaande bouwvlak is te klein. Daarom is een nieuw
bestemmingsplan opgesteld dat van
3 april tot 14 mei ter inzage ligt.
Rovadi is een snelgroeiend bedrijf
dat in 2004 werd opgericht door
Rob van Dijck. De Ysselsteynse
ondernemer begon in een loods aan

de Ringweg en verhuisde in 2010 naar
agrarisch bedrijventerrein Agrobaan.
Ook hier groeide het bedrijf uit zijn
jasje. Rovadi verkoopt en repareert
tractoren, beregeningsinstallaties en
andere land- en tuinbouwmachines.
Door ruimtegebrek staan grotere
machines vaak buiten. Doordat het
erf vol staat hebben toeleveranciers
met hun vrachtwagens te weinig
ruimte om te laden en lossen. Rovadi
wil de machines ook binnen stallen
vanwege de weersinvloeden en

het voorkomen van inbraak.
Rovadi wil als lokaal bedrijf graag
in Ysselsteyn blijven. Het vrije perceel van 15.000 vierkante meter in
de noordoosthoek van het bedrijventerrein is in gebruik als weiland.
Naast het bestaande bedrijf wordt de
nieuwe hal gebouwd met een hoogte
van twaalf meter. Aan de kant van de
Deurneseweg komt voor de hal een
kantoorpand van drie verdiepingen.
De nieuwe locatie krijgt een ontsluiting via de weg Agrobaan.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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ge
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60.000 euro subsidie

Transitiekosten bibliotheek Venray
vallen lager uit
De gemeenteraad van Venray heeft in juni vorig jaar ingestemd met het ter beschikking stellen van een
budget van 132.500 euro voor de transitie van BiblioNu. Het college laat nu weten dat de kosten lager uitvallen en dat de gemeente 60.000 euro in de vorm van een subsidie vrijgeeft.
BiblioNu werkt momenteel aan een
nieuwe, toekomstbestendige bibliotheek. Om dit te kunnen realiseren,
gaat BiblioNu op een andere manier
werken. In 2018 bleek namelijk dat de
organisatie in financiële problemen
verkeerde. Hoewel het de bibliotheekorganisatie is gelukt om de begroting
sluitend te krijgen, is het eigen vermogen beperkt. Het college vindt het
daarom niet verantwoord dat BiblioNu
de kosten voor de organisatieontwikkeling helemaal zelf voor haar rekening neemt.
De voornaamste reden voor de lagere

transitiekosten is het gedwongen
afscheid van medewerkers. Een aantal medewerkers is vertrokken en de
vacatures zijn niet opnieuw ingevuld.
De bibliotheek werkt toe naar allround
bibliotheekmedewerkers en zet meer
in op vrijwilligers op praktische werkzaamheden.

Horst
Het College van B&W van Horst aan de
Maas wil BiblioNu een eenmalige subsidie van 30.000 euro verlenen en een
lening verstrekken van 30.000 euro.
De lening wordt omgezet naar een

subsidie als BiblioNu heeft voldaan
aan de voorwaarden om voordelen te
halen uit de samenwerking met verschillende partijen. De gemeenteraad
van Horst aan de Maas besluit hierover
in juni 2020. Net als gemeente Horst
aan de Maas stelt gemeente Venray
30.000 euro direct beschikbaar voor de
transitie. Over de tweede 30.000 euro
gaat gemeente Venray na besluitvorming in Horst aan de Maas met
BiblioNu in gesprek.

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

LENTEDAGEN!
Veilig open in de coronatijd
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag-zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Nu bij aankoop van € 50,00
ontvangt u een gratis shawl!
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Opening supermarkten eerder gepland

Door feestdagen

Geen sirenetest in mei en juni
De maandelijkse test van alle 4.200 sirenes in heel Nederland
wordt de komende twee maanden niet gehouden. De sirenetesten
vervallen omdat het op maandag 4 mei Dodenherdenking is en
maandag 1 juni op tweede pinksterdag valt.
De eerstvolgende test is weer op
maandag 6 juli, de laatste was
afgelopen maandag 6 april.
Op iedere eerste maandag van de
maand worden om klokslag 12.00
uur alle sirenes aangezet. Het signaal van het luchtalarm duurt onaf-

Winkelcentrum Brukske
eerder klaar
Het gaat voorspoedig met de bouw van het nieuwe winkelcentrum in de wijk Brukske in Venray. De opening
van de supermarkten Jumbo en Lidl en enkele dagwinkels kan in de tweede week van juli plaatsvinden.

gebroken 1 minuut en 26 seconden.
De sirenes worden bediend door de
gemeenten om te controleren of
de apparatuur nog goed werkt. Het
luchtalarm is bedoeld om inwoners
te waarschuwen bij een ramp of
een zwaar ongeval.

Vervolg voorpagina

Verzet bewoners Jerusalem
tegen forse huurverhoging
Voor hen is huren in Venray veel
voordeliger. Maar dit verhoogt wel
enorm de druk op de huurmarkt. De
bewoners kunnen niet weg uit hun
te dure huurhuis. Want dan zijn ze
dakloos.” Daarom heeft de bewonerscommissie een verzoek ingediend bij het College van B&W en
de gemeenteraad om in Venray een
woonvergunning in te voeren. Dit
betekent dat huurders en kopers van
buiten Venray eerst een vergunning
moeten krijgen van de gemeente
voordat ze zich hier mogen vestigen. “Mensen uit Venray krijgen
dan meer kansen op de woning-

markt. Enkele gemeenten, zoals
Amsterdam, kennen al zo’n woonvergunning”, weet Van der Burgt.
“Momenteel is er in Venray vrijwel
niet aan een goedkoper huurappartement te komen. Ook ik ben ernaar
op zoek. Op een advertentie van
Wonen Limburg reageren al gauw
honderd tot tweehonderd mensen.
Die woonvergunning kan ook tijdelijk zijn. Want er staan in Venray wel
enkele bouwprojecten op stapel,
zoals op St. Anna, maar daar hebben
we nu nog niets aan.”
Tekst: Henk Willemssen

Volledig afgebrand

Schuur in Venray door brand
verwoest
Op de Bosweg in Venray is woensdag 8 april een schuur waarin
tuinmaterialen waren opgeslagen volledig uitgebrand. Het woonhuis heeft lichte rook- en roetschade, maar geen brandschade
opgelopen. De brandweer vermoed dat de brand is ontstaan door
een onkruidbrander.
Even na 15.00 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor de schuurbrand aan de Bosweg in Venray.
Vanwege de rookontwikkeling
zijn uit voorzorg meerdere brandweervoertuigen gealarmeerd. Ter
controle zijn er metingen verricht in de woning, waarna deze
weer aan de eigenaar kon worden overgedragen. Ter onder-

steuning is tevens de Stichting
Salvage opgeroepen. Deze stichting werkt namens alle brandverzekeraars in Nederland en helpt
mensen die getroffen zijn door
brand-, water- of stormschade.
Er zijn geen gewonden gevallen.
Rond 15.40 uur is het sein brandmeester gegeven en is gestart met
de nabluswerkzaamheden.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

START VERKOOP
ZATERDAG 18 APRIL
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

De oplevering van het nieuwe
winkelcentrum stond gepland in
augustus 2020 maar is vervroegd
naar vrijdag 3 juli. Dit heeft geen
gevolgen voor de vergunning van
de tijdelijke winkel van Aldi op
Servaashof. De Aldi, die op op 300
meter afstand van het nieuwe
winkelcentrum ligt, mag nog tot 1
augustus openblijven.

Werkzaamheden
De bouw van het winkelcentrum
met daarboven twintig huurappartementen ging 6 mei 2019
van start en heeft ruim een jaar
geduurd. Begin januari 2020 begonnen de werkzaamheden aan de
Henri Dunantstraat om een nieuwe
ontsluiting te maken naar het

winkelcentrum. De wegwerkzaamheden tussen St. Servatiusweg
en de rotonde bij Brukske en St.
Antoniusveldweg zijn op woensdag
1 april afgerond.

Fietsverbinding
De fietsverbinding tussen de wijken
Brukske en Antoniusveld, via de achterzijde van de Sambastraat, is nog
in aanleg. Fietsers worden omgeleid
tot het einde van de werkzaamheden in begin juli. Het parkeerterrein
tussen het winkelcentrum en Henri
Dunantstraat is aangelegd. Aan de
parkeerplaats aan de andere zijde
van het winkelcentrum wordt nog
tot begin juli doorgewerkt.
Zodra het nieuwe winkelcentrum in
gebruik is genomen, wordt gestart

met de sloop van het oude winkelcentrum van Brukske. Bij de inventarisatie voor de sloop van het oude
winkelcentrum is geconstateerd dat
er nog een transformator van Enexis
aanwezig is die Jumbo niet mag slopen. Verplaatsen of verwijderen van
de transformator kan oplopen tot
10.000 euro. Op dit moment lopen
gesprekken hoe dit op te lossen.
Gemeente Venray wil graag de
bewoners betrekken bij de inrichting van het park op de plek van het
voormalige winkelcentrum. Door de
coronacrisis kunnen er momenteel
geen bijeenkomsten plaatsvinden.
Daardoor zal de aanleg van het park
opschuiven naar begin 2021.

Brand bij woning in Geijsteren
In een tuinhuis bij een woonhuis aan de Nieuwlandsestraat in Geijsteren is in de nacht van zaterdag 11 april
op zondag 12 april brand uitgebroken. Het huisje brandde volledig uit.
De brandweer van Venray rukte met
groot materieel uit om de brand te
bestrijden. Achteraf gezien viel de
brand mee en was er sprake van een

‘kleine brand’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio LimburgNoord. De woning van de buren liep
schade op aan het dak en de carport.

De oorzaak van de brand is onbekend
evenals de hoogte van het schadebedrag.

Gemeente voldoet aan criteria

Venray verlengt titel Fairtrade Gemeente
Venray mag zich sinds 2014 de titel van Fairtrade Gemeente noemen. Die titel wordt toegekend aan
gemeenten die voldoen aan een aantal criteria die gelden voor het gebruik en verkrijgbaarheid van Fairtrade
producten in de gemeente. De landelijke jury heeft aangegeven dat de Venrayse werkgroep ook dit jaar aan de
eisen voldoet.
Deze titel kan om de twee jaar worden
verlengd maar telkens moet dan aan
hogere criteria worden voldaan. Het
gaat daarbij om het aanbod en gebruik
van producten in winkels, bedrijven en

horeca, media-aandacht en de kracht
van de lokale werkgroep. De lokale
werkgroep blijft fairtrade promoten
en wil er voor zorgen dat eind 2021 de
titel weer verlengd wordt. Zij maken

daarvoor telkens een jaarplan en gaan
door om nog meer bedrijven en organisaties een fairtrade-sticker te overhandigen.
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Voedselbank Limburg-Noord onderschatte Spugende winkeldief
thuisbezorging voedselpakketten
in Venray opgepakt
Voedselbank Limburg-Noord zocht een oplossing om samenscholing tegen te gaan bij de uitgiftepunten door
de voedselpakketten te bezorgen aan huis. Voorzitter Gerda van Stelten geeft toe dat onderschat te hebben.
“Dat was een eenmalige actie, tachtig pakketten in Venray bezorgen is een hele organisatie.”
“Door voedselpakketten te bezorgen,
konden we vermijden dat mensen
tegelijk bij de uitgiftepunten verschenen”, legt Gerda van Stelten uit.
“Maar dat hebben we onderschat,
omdat niet alle pakketten in één auto
passen en we daardoor met meerdere auto’s op en neer moesten rijden.
Daarnaast kwam het vaak voor dat de
mensen niet thuis waren en we lang
moesten bellen voordat er iemand
open deed.”
Volgens Gerda geeft Voedselbank
Limburg-Noord in totaal 180 pakket-

ten uit, waarvan 80 in Venray. Omdat
de bezorging is gestopt, mogen de
voedselbank-gangers hun pakketten
weer ophalen bij de uitgiftepunten. “In
Venray is dat verdeeld in twee dagen.
Daarnaast is er een boa aanwezig om
te controleren of de mensen zich houden aan de maatregelen.”
Tot en met 23 april deelt de voedselbank maar één keer in de twee weken
voedselpakketten uit. Dit omdat er
een tekort aan voedsel is. Volgens
Gerda betekent dit dat ze in de tussenweek geen gekoelde producten

of verse spullen mee kunnen nemen
bij supermarkten. “We hebben een
grote koeling, maar sommige producten kunnen niet één week gekoeld
bewaard. Dit probleem moeten we
nog bespreken. Deze week hebben
we wel geluk gehad omdat we producten hebben gekregen van vakantiepark het Heijderbos in Heijen. Links
en rechts krijgen we ook donaties. Zo
kregen we 5.000 euro van gemeente
Horst aan de Maas en kunnen we
samen met onze eigen geldpot producten zelf kopen.”

Politie Venray-Gennep kreeg donderdag 9 april omstreeks 15.30 uur
een melding van een agressieve winkeldief die probeerde te vluchten. Het winkelpersoneel en een burger hebben de verdachte midden
in de Grotestraat in Venray in bedwang gehouden in afwachting
van de politie. Bij de vluchtpoging heeft de winkeldief op de arm van
de burger gespuugd en geroepen dat hij corona had.

Rozenkweker verplaatst bedrijf
in Wanssum
Rozenkwekerij Roparu wil verhuizen naar een nieuwe bedrijfslocatie aan de Geijsterseweg in Wanssum.
De nieuwe plek ligt schuin tegenover het bestaande bedrijf. Roparu is in de knel gekomen door twee
grootschalige ontwikkelingen in Wanssum: de hoogwaterbescherming van het project Ooijen-Wanssum en
de uitbreiding van de industriehaven.
Roparu kweekt jaarlijks 700.000
rozenplanten die voor de helft voor
de export zijn bestemd. De kwekerij
van de familie Wijnhoven wil graag
uitbreiden maar ziet daardoor op de
bestaande locatie geen mogelijkheden meer. De rozenkwekerij ligt in
het stroomvoerend rivierbed van de
Maas waar strenge eisen gelden voor
de waterveiligheid. Bedrijfsuitbreiding
is hier niet of nauwelijks toegestaan.

Daarnaast wordt de industriehaven van
Wanssum steeds verder uitgebreid in
de richting van de rozenkwekerij.
Door deze ontwikkelingen is Roparu
op zoek gegaan naar een nieuwe
bedrijfslocatie. Die werd vlakbij
gevonden aan de overzijde van de
Geijsterseweg. Hier ligt een perceel dat
eigendom is van Maessen Bedrijven
uit Venray dat samen met Van Berlo
Bedrijfsvloeren de havenuitbreiding

ontwikkelt. De nieuwe locatie van
Roparu is een stuk landbouwgrond dat
de laatste jaren is gebruikt voor wisselteelt zoals maïs en gras. Naast de
bedrijfsgebouwen mag er ook een
bedrijfswoning worden gebouwd. Voor
de vestiging van de kwekerij is een
nieuw bestemmingsplan opgesteld dat
op dinsdag 12 mei op de raadsagenda
staat. De commissie Wonen bespreekt
het plan op dinsdag 21 april.

De verdachte, een 25-jarige
man zonder vaste woon- of
verblijfplaats, is ingesloten in Venlo
en in verzekering gesteld. Hij zal
op korte termijn bij de rechter
verschijnen. De verdachte had nog

een gevangenisstraf van vier dagen
open staan.

Beeld: Wijkagent Marcel Deenen
via Instagram

Boeren verkeren in lastige situatie
In een brief aan gemeente Venray vraagt het LLTB-bestuur gemeenten en provincie soepel om te gaan met
termijnen van bestemmingsplannen. Daarnaast vraagt de LLTB aandacht voor de moeilijke situatie waarin
boeren en tuinders verkeren tijdens de coronacrisis.
Volgens het bestuur hebben de agrariërs juist tijdens het groeiseizoen hun
handen vol om alle problemen het
hoofd te bieden. De agrariërs geven
aan het lastig te vinden om voldoende
oogstmedewerkers te vinden en dat
er oplossingen moeten komen voor
huisvesting die voldoet aan de coronamaatregelen. Ook zijn er coronazieken
binnen het bedrijf en is de export deels
weggevallen.
“Boeren en tuinders moeten alle

zeilen bijzetten”, schrijft het LLTBhoofdbestuur in een brief aan
gemeente Venray. De brief is naar alle
andere Limburgse gemeenten en de
provincie gestuurd. De LLTB wijst op het
extra regelwerk van agrariërs naast de
normale werkzaamheden. “Ze hebben
zorgen over de gezondheid en de continuïteit van hun bedrijf. Dit slorpt alle
tijd van onze boeren en tuinders op.”
De LLTB spreekt van een ‘ongelukkige
timing’ nu veel grotere bestemmings-

plannen, ook van provincie en waterschap, ter inzage liggen. Overleggen
met adviseurs en ambtenaren zijn lastig te regelen en informatiebijeenkomsten gaan niet door.
De LLTB verzoekt hiermee rekening
te houden bij ruimtelijke plannen en
lopende procedures. Door de termijnen
te verruimen en de mogelijkheid te
bieden tot een voorlopige (pro forma)
zienswijze. Zodat de rechtsbescherming
van agrariërs niet in het geding komt.

Extra overleg over voorjaarsnota
De fractievoorzitters van de acht politieke partijen in de Venrayse gemeenteraad houden op donderdagavond
16 april een extra video-overleg. Het onderwerp is de impact die de coronacrisis heeft op de voorjaarsnota en
meerjarenbegroting.
Ieder jaar rond half mei presenteert
het College van B&W de voorjaarsnota
met de plannen voor komend jaar en
een doorkijk naar de volgende jaren.
Het aanbieden van een sluitende
meerjarenbegroting lijkt dit jaar niet
vanzelfsprekend door de coronacrisis.
Er zijn steunmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers waardoor gemeentelijke heffingen en inkomsten niet of
later binnenkomen. Het noodloket
voor ondernemers, dat op 23 maart

openging, moet ook voorkomen dat
werknemers worden ontslagen en bij
de gemeente aankloppen voor bijstand. Ook zullen inkomsten zoals
toeristenbelasting, markt- en parkeergelden, terrasleges en heffingen voor
evenementen dalen.
Burgemeester Winants meldde op
maandag 6 april aan de fractievoorzitters dat het noodloket gemeente
Venray ‘enkele miljoenen’ gaat kosten.
Volgens Winants hoeft de gemeente

er uiteindelijk niet voor op te draaien
omdat de rijksoverheid heeft toegezegd deze kosten te vergoeden.
De coronacrisis verstoort ook de planning van enkele belangrijke onderwerpen. De raadsavonden over
accommodatiebeleid en energietransitie (19 maart), windmolens (24 maart)
en afvalbeheer (26 maart) gingen niet
door. De fractievoorzitters bespreken
de gevolgen voor de jaarplanning in
de vergadering van 28 april.

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Ysselsteyn koploper
Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

52 varkensbedrijven gestopt in tien jaar
In gemeente Venray zijn 52 varkensbedrijven tussen 2010 en 2020 gestopt in het kader van het Landelijk Actieplan Ammoniak. De meeste bedrijven
zijn verdwenen aan de westkant van de gemeente.
Koploper was Ysselsteyn waar 21 varkensbedrijven zijn gesaneerd, gevolgd
door Merselo (9) en Vredepeel (4).
De andere gestopte varkenshouderijen
komen uit Castenray, Oirlo en Leunen
(ieder drie), Heide, Oostrum en Venray
(ieder twee) en in Blitterswijck,
Veulen en Wanssum verdween één
varkensbedrijf. Het ging meestal om
verouderde en kleinere bedrijven die
niet konden voldoen aan de strengere
eisen van emissiearme stallen.
Toch heeft het grote aantal gestopte
bedrijven niet geleid tot minder
varkens. Het aantal schommelt in
gemeente Venray al jarenlang rond

650.000 dieren. Dat komt omdat varkenshouders, die door willen gaan, de
laatste jaren veel hebben geïnvesteerd
in nieuwe stallen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

De saneringsregeling
mikt op vermindering
dieren

Voor de Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen, die liep van

25 november 2019 tot 15 januari 2020,
blijken 32 aanmeldingen uit gemeente
Venray te zijn. Dit zijn er veel meer
dan eerst werd gedacht (dertien). Eind
2019 telde de gemeente in totaal 105
varkensbedrijven. Dit betekent dat drie
op de tien varkenshouders zich heeft
aangemeld voor de regeling. Deze
nieuwe stoppersregeling is vorig jaar
ingesteld vanwege de risico’s voor
gezondheid en leefomgeving. Niet
alle aangemelde bedrijven komen
voor de subsidieregeling in aanmerking. Varkenshouderijen in veedichte
gebieden die de meeste geuroverlast
veroorzaken, krijgen voorrang.

Wethouder Martijn van der Putten verwacht dat deze ‘warme sanering’ wel
zichtbaar zal zijn op het Venrayse platteland. “De saneringsregeling mikt op
vermindering van het aantal dieren.
Als iedereen die zich heeft aangemeld
ook saneert, verandert er echt wat.
Dan verdwijnen er stallen en gaat de
aanblik van het buitengebied veranderen. Maar het is een vrijwillige regeling. Aanmelden wil niet zeggen dat
de ondernemer ook meedoet. Ik heb
de indruk dat een deel van de agrariërs zich heeft aangemeld om een
beslissing nog even uit te stellen en
alle opties open te houden.”

Ouderenbrunch op straat
Stichting Landweert Leeft heeft op zondag 15 maart op de valreep nog een brunch kunnen organiseren. Vanwege de coronamaatregelen
is dit niet mogelijk, daardoor brengt de stichting de brunch naar de ouderen toe. Op vrijdag 17 april wordt er tussen 12.30 en 13.30 uur een
driegangendiner op de stoep geserveerd in de wijk Landweert.
Als Mozes niet naar de berg komt,
komt de berg maar naar Mozes,
dacht de stichting Landweert Leeft.

Vrijdag 17 april deelt de stichting
een brunch uit voor veertig
personen. De ouderen krijgen

het diner aan de deur bezorgd.
De stichting geeft aan de ouderen
niet te vergeten en met de brunch

voor verbondenheid in de wijk te
zorgen.

Tijdens paasweekend

Dertig boetes uitgedeeld door politie Venray/Gennep
Politie Venray/Gennep heeft in het paasweekend van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april dertig bekeuringen uitgeschreven in de
gemeenten Venray, Bergen en Mook en Middelaar. Het gaat hier om bekeuringen aan personen die zich niet hielden aan het samenscholingsverbod.
De boa’s in deze gemeenten deelden in totaal twaalf bekeuringen uit, waarvan drie in Venray.
Volgens de politie kan gesteld
worden dat het overgrote deel van
de mensen zich aan de vastgestelde

maatregelen houden. Er worden extra
boa’s en politiemensen extra ingezet
om toezicht te houden. Personen

die niet aan de maatregelen van de
overheid voldoen, worden bekeurd.
Voordat het paasweekend begon,

stond de teller in Venray nog op
25 boetes.

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl

Levensgrote duimen om zorgpersoneel te
bedanken
Een aantal bedrijven uit de gemeenten Bakel, Helmond en Gemert heeft een tiental levensgrote duimen verspreid en geplaatst bij ziekenhuizen
in hun omgeving. Op deze manier willen ze zorgverleners bedanken en een hart onder de riem steken. De duimen zijn geplaatst bij de ziekenhuizen in Venray tot in Breda en blijven de komende weken staan. Daarna wordt gekeken of de duimen verder gebruikt worden of gerecycled tot
nieuwe producten. Bij VieCuri is de duim neergezet bij de hoofdingang van locatie Venray.
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Geplukt

Thijs Vogels Ysselsteyn
Thijs Vogels (34) is educatief medewerker op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. In zijn
vrije tijd houdt hij van organiseren en is hij een van de kartrekkers van Jera On Air en helpt hij bij het
50-jarig jubileumweekend van jongerencentrum OJC Jera 70. Deze week wordt de kersverse vader uit
Ysselsteyn geplukt.

vende Sjoerd Ewals hem benaderde.
“De laatste jaren ging mijn interesse
naar het recreëren van mensen en
met internationale groepen bezig zijn.
Dit sluit ook aan bij de opleiding die ik
heb gevolgd”, legt Thijs uit.
Thijs volgde na de middelbare school
in Venray namelijk de mbo-opleiding
toerisme en recreatie in Eindhoven.
Op zijn negentiende liep hij een half
jaar stage op het Griekse Rhodos. “Ik
was daar entertainer in een hotel.
Dat was geweldig; een half jaar zon,
zee, strand en feest. Ik zag het niet
als werk en wilde meteen weer terug
nadat ik mijn stage had afgerond.”

Muziekbusiness

Normaal gesproken is Thijs te vinden op de militaire begraafplaats
waar hij als educatief medewerker groepen ontvangt en hen een
educatief programma aanbiedt.
Door de coronacrisis zit hij thuis,
want de begraafplaats is gesloten.

“In de groepsaccommodatie verblijven
voornamelijk jeugdgroepen of klassen
een week, midweek of weekend. Deze
groepen geef ik educatie over de oorlog. Dat geldt ook voor de daggroepen
met bijvoorbeeld senioren. Door het
coronavirus is dit niet mogelijk en ben

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

6
9
2
5
5
4
9
5

7

5
6

1

8
9

6

9

2

3
8

4

7
4

6

1

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

2
1

GERANIUMS 10 KLEUREN 0,90
BEGONIA’S VL.LIESJES 0,30
GAZANIA’S PETUNIA’S 0,50.

MEER DAN 200 SOORTEN
EN KLEUREN

Oplossing vorige week:
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ZE ZIJN ER WEER,
VOLOP
ZOMERBLOEIERS

ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ.
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ik vanuit thuis bezig met het opzetten van een nieuwe speurtocht en het
inplannen van excursies die na de crisis beginnen.”
Na meerdere malen solliciteren kreeg
Thijs vorig jaar juli de baan nadat
goede vriend en inmiddels leidingge-
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WIJ HEBBEN MAATREGELEN GENOMEN
OM VEILIG BIJ ONS TE WINKELEN
IVM HET CORONAVIRUS.
DESGEWENST OOK BEZORGEN.

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Toch gebeurde dat niet, Thijs greep
zijn kans om een hbo-opleiding te volgen en eindigde in Tilburg. “Ik woonde
vijf jaar in Tilburg en had een levendig
studentenleven. Ik volgde er de opleiding commerciële economie met de
specialisatie muziek, evenementen en
entertainment. Mijn ambitie was en is
nog steeds om de muziekbusiness in
te gaan en grote popfestivals te organiseren.”
In 2012 mocht Thijs tijdens zijn stage
een voetbalweekend voor mensen
met een beperking organiseren. Dat is
volgens hem de leukste stage in zijn
leven geweest. “Mijn begeleider liet
me vrij, ik kreeg dus alle verantwoordelijkheid. Hierdoor kon ik ervaring
opdoen en veel leren. Het gaf me een
trots gevoel om dit voetbalweekend
te organiseren. En de mensen met een
beperkingen waren super dankbaar.”
Na het afstuderen was het volgens
Thijs lastig om een betaalde baan
te vinden in de branche. “Voordat ik
een baan kreeg bij de begraafplaats,
werkte ik drie jaar bij de logistieke
klantenservice van sportmerk Under
Armour in Venlo. Dagelijks kreeg ik
honderd mails of telefoontjes met
klachten en mocht ik de problemen
oplossen. In de muziekbusiness en
de toeristenbranche werkten op dat
moment veel mensen als vrijwilliger.
Ik was op zoek naar de juiste baan,
maar wilde wel betaald worden.”
In zijn vrije tijd houdt Thijs zich als
vice-voorzitter bezig met de organisa-

tie van Jera On Air, het metalfestival in
Ysselsteyn. “Ik doe al dertien jaar de
boekingen van artiesten en stuur de
pr-afdeling aan. Vroeger zat ik in het
bestuur van jongerencentrum OJC Jera
70 en deden wij de organisatie van
het festival erbij. Toen het twee losse
stichtingen werden, heb ik gekozen om
me alleen nog bezig te houden met
het festival. Daar lag meer mijn interesse; ik hou van rockmuziek en organiseren sloot bij mijn studie aan.”
Mogelijk gooit het coronavirus ook roet
in het eten van Jera On Air, legt Thijs
uit. “We wachten op de beslissing van
de overheid. Ik ben wel al elke dag
bezig met de editie van volgend jaar.”

Liefde
Onlangs werd Thijs vader van dochter Lizzy. Ook trouwde hij enkele
weken geleden met zijn vrouw Steffie.
“We leerden elkaar drie jaar geleden
kennen via de datingapp Tinder. Zij
woonde in Tilburg destijds, maar was
hier in de omgeving op een festival,
waardoor ze bij de datingapp voorbij
kwam. In het begin reisden we op en
neer in de weekenden. Uiteindelijk
is ze 1,5 jaar geleden in Ysselsteyn
komen wonen. Dat is niet altijd makkelijk voor haar, omdat ze nu minder
contact heeft met familie, maar ook
omdat ze van een stad naar een klein
dorpje verhuisde. Dat is wel even
omschakelen.”
Toch was samenwonen in Ysselsteyn
de makkelijkste keuze. “Ik had een
vaste baan en net een huis hier
gekocht toen we gingen daten. Steffie
is freelance kunstenaar en filmmaker.
We hebben voor haar een atelier aan
huis kunnen bouwen.”

Voetbal
Thijs is naar eigen zeggen een grote
voetbalfan. “Ik ben fan van Ajax. Zelf
heb ik ook lang gevoetbald, maar op
dit moment niet meer. Het blijft bij
kijken, maar ook dat staat op een laag
pitje door de geboorte van mijn dochter. Zij neemt alle vrije tijd in”, zegt
Thijs lachend.

Tekst: Jeanine Hendriks

Aanbieding week 15 en 16
1Paasrollade
4 Schnitzels
Samen voor
1 Goriejoso
100 gram Gekookte ham

€ 19,90

Kijk op onze site voor onze wekelijkse aanbiedingen e.d.

Wij zijn geopend op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
maar houden ons wel aan de regels.
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn Tel. 06 20 54 21 28

edelbrons

www.edelbrons.nl
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15-vragen aan

Sara Sonnemans Venray
mensen was mijn leven sowieso
een stuk saaier en minder leuk.

Wat zou je nog een keer opnieuw
willen beleven?
Ik denk dat ik de tijd voordat ik
naar de basisschool ging opnieuw
wil beleven, omdat ik me daar niet
zoveel meer van herinner en ik stiekem wel terug wil naar de tijd waar
je nog niet al dat huiswerk en al die
verantwoordelijkheden had. Ook zie
ik door foto’s en filmpjes van vroeger hoeveel plezier ik toen had en
dat ik echt nergens over na hoefde
te denken. Dat was echt heel fijn
en dat zou ik wel eens bewust
opnieuw willen beleven.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ten eerste: alle liedjes van K3. Die
herinneren me aan vroeger. Ik zong
de hele dag door allerlei K3-liedjes
en ik wilde alle optredens en films
opnieuw op dvd zien. Mijn moeder werd er af en toe helemaal gek
van, maar we hebben ook heel
veel samen gezongen en gedanst.
Ten tweede: Dat komt door jou
van Guus Meeuwis. Dit liedje werd
gezongen op de trouwerij van mijn
ouders en is dus altijd heel speciaal
voor ons gebleven. Nu ik zelf ouder
ben, doet dit liedje me ook denken aan wat ik nu zelf heb en hoe
blij ik ben met mijn vriend Jurre.
Dat maakt het liedje nog specialer.

Wat wil je later worden?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sara Sonnemans
16 jaar
Venray
Raayland College

Welke superkracht zou je willen
en hoe zou je hem gebruiken?
Ik denk dat ik zou willen vliegen.
Vliegen lijkt me gewoon heel gaaf
en dan ben je ook overal veel sneller. Ook kun je dan alles van bovenaf
mooi bekijken. Vroeger wilde ik ook
altijd al kunnen vliegen, zoals alle
vogels doen. Ik wilde weten hoe
dat voor hen eruit zag en hoe het
voelde. En in alle superheldenfilms
ziet vliegen er toch wel leuk uit.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Kijk naar wat wel goed gaat. Dit zeggen mijn ouders vaak. Ik kan zelf
best snel opgeven als iets me niet
ligt en het dan ook niet lukt. Maar als
ik bijvoorbeeld ergens van hou, ga ik
er vaak helemaal voor. Mijn ouders
zeggen dan dat je naar de dingen
moet kijken die wel goed gaan, maar
dat het ook niet erg is als iets niet
meteen goed gaat of als je fouten
maakt. Ik ben best perfectionistisch
dus met dat advies kijk ik altijd even
rustig naar wat ik wel allemaal heb
bereikt, in plaats van naar de dingen
die nog niet goed gaan.

Als je elk fictief persoon zou
kunnen zijn, wie zou je zijn?
Ik denk iemand uit de Marvel-

filmreeks, waarschijnlijk Captain
Marvel of de vrouwelijke versie van
Thor. Ik ben een grote fan van al
die films en ze hebben hele vette
superkrachten. Samen met mijn
vader kijk ik al die films en zo ben
ik fan geworden. Captain Marvel
kan vliegen en heeft speciale
krachten waarmee ze kan vechten.
Thor heeft een hamer waarmee hij
van alles met bliksem kan doen.
In latere films kan hij dit zelfs zonder hamer. Het ziet er altijd heel
gaaf uit, dus daarom zou ik één van
hen willen zijn.

Waar sta jij bekend om bij vrienden en familie?
Vaak als de creatieve, sociale maar
ook gevoelig persoon. Ik vind het
heel leuk om te tekenen, schilderen. Daar kan ik echt uren mee
bezig zijn. Met sociaal bedoel ik
dat ik best makkelijk kan praten
met mensen en ik voel me daar
ook vaak gemakkelijk bij. Ook hou
ik van gezelligheid en vind ik het
leuk om dingen te ondernemen met
vrienden en familie. Het gevoelige
deel is dat ik met mensen meeleef
en me kan verplaatsen in anderen.

Waar kun je niet zonder kan?
Liefde en gezelligheid. Daar word ik
mee omringd en ik hoop dat dit ook
altijd zo mag blijven. Ik ben zo ontzettend blij met alle leuke en lieve
mensen om me heen en daar ben
ik heel dankbaar voor. Zonder al die

Ik wil waarschijnlijk psycholoog
worden. Het lijkt me heel interessant en leuk om mensen te kunnen
helpen, maar ook om te kunnen
onderzoeken waar bepaalde dingen
vandaan komen, bijvoorbeeld bij
gedrag. Waarin ik me dan ga specialiseren, weet ik nog niet, omdat
ik heel veel verschillende dingen
interessant vind. Misschien dat ik
met kinderen ga werken of juist de
forensische kant op ga. Dat weet ik
nog niet, maar gelukkig heb ik nog
even.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik over
het algemeen vaak vrolijk ben.
Ik vind het fijn om onder de mensen
te zijn en dat er een goede sfeer
is. Ook probeer ik er altijd voor te
zorgen dat iedereen het leuk heeft.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
vaak te lang en teveel na kan denken. Dit kan over van alles en nog
wat zijn. Op sommige momenten
kan ik me dan zorgen gaan maken,
terwijl het eigenlijk reuze meevalt.

Ben je meer een introvert of een
extravert?
Ik kan allebei zijn, maar ik ben
vooral extravert. Ik kan best alleen
zijn, dat vind ik soms heerlijk en
dan kom ik echt tot rust. Maar ik
moet na verloop van tijd toch echt
mensen om me heen hebben waarmee ik kan praten en leuke dingen
mee kan doen. Zonder die gezellige
momenten zou ik niet mezelf zijn.

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou graag samen met mijn zusje
Madelief een roadtrip door Amerika
willen maken. Daar dromen we
samen al heel lang over en ik hoop
ook echt dat we dat een keer gaan
doen. We kijken samen naar series,
zoals ‘Friends’ of ‘Full House’, die in
Amerika zijn opgenomen. De plaatsen die in de series voorkomen, zouden we graag willen zien. Zelf kijk ik
ook veel films die daar zijn opgenomen. Verder lijkt de omgeving, de
natuur en de cultuur in Amerika ons
heel mooi en anders en dit willen we
dus graag een keer zien.

Welke foto heb je voor het laatste
gemaakt?
De laatste foto die ik gemaakt heb
is een selfie met mijn vriendje Jurre.
Deze hebben we gemaakt toen
we samen gingen wandelen in de
Ballonzuilbossen. Dit was supergezellig. Het was toen ook heel mooi
weer. De foto herinnert me dus ook
aan een hele leuke dag.

Welk advies zou jij aan nieuwe
brugklassers geven?
Geniet er vooral van. Ik vond de
brugklas een van de leukste jaren op
de middelbare school, omdat je nog
niet zo heel veel huiswerk en toetsen krijgt, ook al lijkt dat misschien
wel zo. Daarom moet je je als brugklasser ook niet teveel zorgen maken
over alles en moet je er vooral van
genieten.

Wat zou je nooit weggooien?
De twee kettinkjes die ik van Jurre
heb gekregen. De één heb ik voor
mijn verjaardag gekregen en de
ander voor Valentijnsdag. Ze zijn
allebei van goud. De één heeft drie
hartjes en de ander een hele mooie
ster. Doordat ik ze van Jurre gekregen heb, hebben ze een speciale
betekenis en zou ik ze nooit weg
willen gooien. Ook zou ik de gouden armbandjes die ik van mijn
ouders gekregen heb nooit weggooien. Deze kreeg ik op mijn 16e
verjaardag. Ik was toen op uitwisseling in Sicilië, dus daar denk ik altijd
aan als ik de armbandjes om heb,
omdat die verjaardag waarschijnlijk
de bijzonderste was. Aan de een zit
een bedeltje van de letter S en aan
de ander hangt het symbool van een
weegschaal, mijn sterrenbeeld.

Wat zou je nooit vergeten?
Alle mooie herinneringen die ik
maak samen met mijn familie en
vrienden. Het zijn er eigenlijk teveel
om op te noemen. Wat ik echt nooit
zal vergeten is toen mijn ouders gingen trouwen. Ik weet nog dat ik op
een of andere manier het heel spannend vond en tegelijkertijd ook heel
erg leuk. De huwelijksreis was naar
Disneyland Parijs en dit was natuurlijk de grootste droom van mijn zusje
en mij. Die superleuke reis zal ik dus
nooit vergeten.

Hoi

Column

Pasen
Het is net Pasen geweest, maar
het was een raar weekend.
Niet naar opa en oma kunnen
om daar de hele familie weer
eens te zien. Ik heb een grote
familie van bijna dertig mensen en die zie ik niet allemaal
even veel. Dan is een moment
zoals Pasen of Kerst een
moment waarop ik ze weer zie.
Het is daarnaast ook leuk om
te zien hoe mijn jongere neefjes
en nichtjes zoeken naar alle
chocoladepaaseitjes die door
de tuin liggen. Het is jammer
dat dit nu niet kan.
Nu gaan we na de lockdown een
soort zomerfeestje houden en
zoeken we dan naar paaseitjes.
Hopende dat ze niet smelten,
want elk jaar kunnen we minstens
vijftien paaseitjes niet vinden.
Maar we zijn met zestien kleinkinderen, dus dat zou wel goed
komen.
Nu hebben we op eerste paasdag thuis eitjes gezocht, of nou ja,
mijn broertjes en zusjes hebben
eitjes gezocht. Ik heb de eitjes
opgegeten. Tweede paasdag heb
ik gewerkt. Het was superrustig in de winkel. Ik had ook niet
anders verwacht, omdat ik werk
in Ysselsteyn.
Zelf ben ik niet gelovig op een
manier zoals de kerk het zou willen. Ik ben gedoopt, heb mijn
communie gedaan en zelfs mijn
vormsel. Ik geloof dat er iemand
is daarboven, maar ik ben geen
(sterk) gelovige christenen. Een
reden hiervan is het feit dat je als
persoon niet homoseksueel mag
zijn en dat ben ik nu eenmaal wel.
Nu ben ik alweer vreselijk aan
het afdwalen en mensen die mij
kennen, weten dat dit veel te
veel gebeurt bij mij. Ik heb dat
van mijn oma, die heeft dit ook.
Ik vind het wel leuk, maar sommige mensen vinden het wat
vervelend. Ik heb veel eigenschappen van de familie Gerritsen
en veel minder van de familie
Slangen. Ik ben volgens veel mensen een echte Gerritsen en heb
dan ook veel karaktereigenschappen van mijn vader en mijn oma.
Eén van de belangrijkste eigenschappen is dat ik vreselijk eigenwijs ben, maar zoals oma altijd
zegt: “Eigenwijs is ook wijs.”

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky

Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

In een tijd dat fysieke verbinding zeer beperkt is, verbinden wij met deze verbindingspagina in HALLO. Ook deze week
hebben weer een heleboel mensen een foto ingestuurd als blijk van sociale verbondenheid. Dank daarvoor!
De strijd tegen het coronavirus vergt veel iedereen, maar de verbondenheid wordt er niet minder door.
De foto’s op deze pagina zijn een selectie van de inzendingen. Volgende week wordt opnieuw een verbindingspagina in HALLO
gemaakt. Dus voelt u zich ook verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Wilt u ook uw steun
uitspreken voor degenen die een naaste hebben verloren? Heeft u ook zoveel waardering voor de mensen in de zorg die dag in
dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding van naam en
woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Venray Lokaal

De andere kant van deze crisis
Het coronavirus teistert nog steeds ons land. Het blijft een onwerkelijke gewaarwording. Al een maand zijn scholen en horeca dicht.
Werken doen we indien mogelijk vanuit thuis. We vinden een nieuw
ritme met ons gezin en tegelijkertijd hopen we dat we zelf en onze
naasten gezond blijven. Maar zijn er ook positieve kanten aan deze
ingrijpende gebeurtenis?
Blijven we de ouderen en
zwakkeren in onze samenleving
na deze crisis ook helpen als het
nodig is, maar ook als het niet
nodig is? Gewoon omdat het kan.
Mooie initiatieven schieten nu

VVD Venray

als paddenstoelen uit de grond.
Zouden we zorg-, onderwijzend en
ander ondersteunend personeel
blijven waarderen voor het
waardevolle werk dat zij dagelijks
doen of vergeten we dit straks

weer? Innovatie en creativiteit
vinden momenteel op grote schaal
plaats. Zou de uitrol van onderwijs
op afstand en andere digitale
(zorg)afspraken, welke nu vanuit
noodzaak ingegeven en versneld zijn
uitgerold, meer structureel ingebed
worden in onze maatschappij? Hier
liggen kansen. Mooi om te zien hoe
snel de overheid kan schakelen als
de economie houvast nodig heeft.
In een hele korte tijd wordt een
vangnet gecreëerd en ligt er een

degelijk pakket aan maatregelen
klaar. Zou deze politieke daadkracht
na de crisis ook blijven, wanneer de
‘sense of urgency’ minder gevoeld
wordt? Laten we het hopen.
Ik heb de antwoorden niet, maar
ben ervan overtuigd dat we leren
van deze crisis en hier samen sterker
uit komen. Voor nu veel sterkte in
deze bijzondere tijd en zorg voor
elkaar.

Niet vaak benoemd, maar ook zwaar
getroffen: onze sport- en cultuursector. Veel zelfstandigen in deze sector
zijn hun inkomen kwijt. En wat te
denken over onze verenigingen?
Sommigen waren al jaren aan het
krimpen. Er zijn geen trainingen en
repetities meer. Laat staan wedstrijden en optredens.
De acute aanpak van de coronacrisis, zowel lokaal als landelijk,
vereist regie en leiderschap. Maar
ik hoop dat we ook een langdurige

les kunnen trekken uit deze en de
vele andere lokale gevolgen. Laat
ons solidair zijn en elkaar helpen
waar het nodig is. ”Wederkerigheid
tussen bedrijf en omgeving, tussen
mensen. Het besef dat het alleen
goed gaat met jezelf als het met
die anderen ook goed gaat”, aldus
Klaas Dijkhof.

Sander Hellegers, commissielid

Leren van Corona in Venray
Na een aantal weken te leven met de gevolgen van corona op onze
Venrayse samenleving, lijkt het of een aantal actuele onderwerpen
een nieuwe dimensie krijgt. Maar is dat wel zo? Of worden latente
zwakke plekken in onze lokale samenleving pijnlijk vergroot?
Als eerste denk ik aan onze ouderen,
een kwetsbare groep, met het gevaar
voor vereenzaming continu op de loer.
En de enorme druk op de voorzieningen en zorgverleners en mantelzorgers die zich zo hard inzetten voor
deze dorpsgenoten.
En wat te denken over onze lokale

ondernemers zoals (detail)handel en
horeca? Het centrum van Venray had
al een lastige uitdaging, de hardwerkende groep ondernemers die dit nog
overeind hielden krijgen het stevig
voor de kiezen. Veel andere Venrayse
ondernemers zien in een paar maanden het werk van jaren verdampen.

Wim De Schryver

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik koop bij de lokale ondernemers
Lokale ondernemers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven niet failliet gaan, is de populariteit
van lokale ondernemers gestegen. Aan de andere kant kunnen we mensen niet in de portemonnee kijken. Lokale ondernemers verkopen
vaak producten tegen een hogere prijs, dit kan een reden zijn dat consumenten toch online bij de grote, wereldwijde bedrijven hun inkopen
doen. Bestel jij in het weekend ook bij de lokale horeca ondernemer jouw avondeten of kook jij tijdens de coronacrisis elke dag zelf omdat
bestellen te duur is?
Doordat veel mensen gaan hamsteren, zijn
de schappen van de supermarkten vaak
leger. Dit kan een reden zijn om toch naar de
lokale, kleine ondernemer te gaan. Daar is het
rustiger winkelen en zijn de producten vaak
wel op voorraad. Daarnaast steun je daarmee

de lokale ondernemer die het juist nu hard nodig
hebben. Aan de andere kant hanteren de kleine,
lokale ondernemers vaak hogere prijzen voor hun
producten. Dit kan een reden zijn om toch naar de
grote concerns te gaan die wereldwijd vestigingen
hebben en dus wellicht financieel minder merken

van de coronacrisis. Door het coronavirus verliezen
mensen hun banen, waardoor er maandelijks
minder geld in het laatje komt. Lokaal inkopen
doen is voor hen wellicht te duur geworden.
Ik koop bij de lokale ondernemers. Wat vindt u?

Bespreking poll week 15

De sportclub mag mijn contributie houden
Sportverenigingen in Nederland lopen volgens Stichting Waarborgfonds Sport miljoenen euro’s mis tijdens de coronacrisis. Het is de vraag of
leden hun contributie netjes blijven betalen, of dat ze over een aantal maanden een gedeelte terugvragen. De stelling van week 15 luidde: De
sportclub mag mijn contributie houden.
68 procent van de respondenten is het eens met
de stelling. Je voetbal-, volleybal-, tennis- of
judoclub kan er ook niets aan doen dat er voorlopig niet gesport mag worden door de coronacrisis. Als iedereen zijn contributie terugvraagt, kan
een sportclub misschien wel opgedoekt worden.
Het is juist goed om de lokale verenigingen of
ondernemers te steunen.

32 procent van de respondenten stemde oneens.
Gerrit de Gevoelige vraagt zich op Facebook af
waarom we het geld niet gewoon terug vragen.
“Sommige clubs houden geld over door de crisis.
Misschien dat de clubs iedere speler bijvoorbeeld
een aantal consumptiebonnen kan geven? Hoeft niet
veel te kosten.”
Toch reageren enkele respondenten twijfelach-

tig over de stelling. Zij vinden dat het ook 50/50
verdeeld kan worden, zodat zowel de sporter als
de club niet de dupe wordt. Uiteindelijk kun je niet
iedereen in de portemonnee kijken. Sommige mensen kunnen het geld in deze tijd misschien heel
goed gebruiken, omdat ze door de crisis een laag
inkomen hebben of zonder werk zitten bijvoorbeeld.

Oh, zit dat zo!

Een ongeval zit in een klein hoekje
Het is iedereen wel eens overkomen, een ongeval in of om het huis met (ernstig) letsel tot gevolg. Denk maar eens aan een eenvoudig ongelukje in de keuken door het snĳden in de hand, het vallen van een trapje bĳ het wassen van de ramen of het struikelen over een grote losliggende tak in de tuin.
komend voordeel van deze situatie is dat er minder ongevallen
plaatsvinden op de weg of op
het werk. De dagelijkse ongevallen in en om het huis en in
de tuin blijven helaas bestaan.
Misschien is het aantal ongevallen in deze tijd nog wel hoger
dan op een normale doordeweekse dag. De gevolgen van
een dergelijk ongeval zijn vaak
groot en worden in beginsel
vaak onderschat.

We leven momenteel in een
bizarre tijd. Het coronavirus
heeft veel teweeg gebracht
waardoor veel mensen verplicht
thuis zitten of thuiswerken.
Daarnaast zijn de kinderen thuis
en moeten alle ballen in de
lucht worden gehouden. Een bij-

In het grootste deel van de
gevallen is er voor een zogenaamd huis-, tuin- en keukenongeval geen aansprakelijke partij
aan te wijzen. Helaas draait het
slachtoffer dan zelf op voor zijn
of haar eigen schade. Er zijn
echter uitzonderingssituaties
denkbaar waarin er wel een
aansprakelijke partij kan worden

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Boomverzorging: snoeien of
kappen van moeilijke bomen.
Versnipperen en afvoeren. Gazon
vernieuwen: oud gras er af en nieuwe
zoden er op. Hagen snoeien: of
inkorten of er uit. Werk opgeruimd
afleveren. info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44. Corona: ik blijf buiten
en heb koffie mee.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

aangewezen. Denk daarbij aan
het gebruik van een ondeugdelijk product, een gebrekkige
opstal of de onhandigheid van
een huisgenoot. In die situaties
hoeft het slachtoffer niet (volledig) voor zijn of haar schade op
te draaien maar heeft hij of zij
recht op een schadevergoeding.
Deze schadevergoeding kan
worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de
aansprakelijke partij. De schade
wordt dan met de verzekeraar
en buiten de aansprakelijke partij om afgewikkeld. Is u, terwijl
u thuis was, ook een ongeval
overkomen in of om het huis en
heeft u daarbij letsel opgelopen? Neem dan contact op met
ons kantoor voor een eerste
vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek. Wij kunnen u gericht

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

adviseren en ervoor zorgen dat
uw letselschadezaak op voortvarende wijze wordt behandeld.

Door: Geertje Verkuijlen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Grote partij geïsoleerde
sandwichpanelen (gebruikt) te koop!
1 x 4,76 meter, 60 mm dik, pur of
steenwol gevuld. Prijs tussen de €10
en €20 per stuk, kwaliteit afhankelijk.
Tel.: 06 53 14 56 87.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Hese’n momentje

Column

Nederlander
Het is in de Verenigde Staten
deze dagen het gesprek van de
dag. De dagelijkse persconferentie van Donald Trump. Zijn
antwoorden vol met vijandig
taalgebruik en woorden als
‘fake news’, ‘fake reporter’ en
‘fake newspaper’ voeren weer
ouderwets de boventoon. Naast
het neersabelen van journalisten gebruikt hij die momenten
in aanloop naar de verkiezingen
later dit jaar vooral om het volk
te overtuigen van zijn successen. Tenenkrommend. Op zo’n
momenten ben ik blij dat ik
Nederlander ben.
Eigenlijk kon het niet dat Donald
Trump president zou worden. Zelfs
op ‘Election Day’, 8 november 2016,
was de mainstream nog overtuigd
dat het Hillary zou worden. Ik liep
zelf die dag enigszins strompelend door New York. Ik had daar de
marathon gerend en wilde net voor
de terugreis de sfeer van deze dag
even meepakken. Toen ik ’s avond
in het vliegtuig stapte, was nog
steeds iedereen ervan overtuigd
dat Trump niet kon winnen. Het was
immers een ‘reality tv-star’, een
ondernemer, maar toch geen president? Net nadat we geland waren,
riep de piloot om dat Trump gewonnen had. De verbazing was groot.
Dit kon toch niet lang goed gaan?
Zou hij een eerste termijn wel af
kunnen maken? Nee, een tweede
termijn zou onmogelijk zijn.
In het begin van de week liet hij
een filmpje zien van zijn successen,
terwijl de persconferentie toch echt
bedoeld was voor het geven van
medische informatie. Journalisten
die twijfelen aan zijn aanpak worden neergemaaid. Daarnaast wijst
hij zondebokken aan waar hij de
schuld op kan afschuiven. De WHO
heeft de ernst van het virus verdoezelt en de Chinezen zijn onvoldoende transparant. Het gaat zelfs
zo ver dat nationale televisiezenders de persconferentie afbreken,
omdat het meer op een campagnemoment lijkt dan op informatieverstrekking. Stel je voor dat NOS
of RTL de persconferentie van Rutte
afbreekt, omdat hij breeduit zijn
eigen successen predikt in plaats
van het volk informeert over de crisis? Nee, doe mij dan maar die ietwat saaie en degelijke Mark Rutte.
Natuurlijk, Amerika is een prachtig
land. Het land met de onbegrensde
mogelijkheden. Maar wel met
een zwart randje. Ik ben blij dat ik
Nederlander ben.
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Jij maakt ‘m super
Denk aan elkaar,
voorkom eenzaamheid.
De coronacrisis legt het normale leven stil. Maar voor veel
ouderen worden de dagen daardoor ook stiller. We roepen
iedereen op om onze dierbare ouderen te laten zien dat
we hen niet vergeten. Voorkom eenzaamheid en laat
regelmatig wat van je horen. Samen staan we sterk tegen corona!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

6.899,compleet met
apparatuur

Durante

Houdt u van donkere keukens in
een landelijke stijl, dan is deze getoonde
uitvoering van keuken Durante echt iets voor
u! Lavazwarte fronten gecombineerd
met eiken elementen en veel handigheden
zoals het ingebouwde wijnrek en houten
kratten maken het een feestje in deze
nieuwe keuken te koken.

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

